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Muistiinpanoja Opin ovi -klinikalta 24.4.2012
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu

Auli Ryhänen avasi Opin ovi –klinikan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hän kertoi myös edellisenä päivänä
pidetystä valtakunnallisten projektien yhteistyökokouksesta. Todettiin, että suuri osa alueellisista Opin ovista
päättyy tämän vuoden aikana. Vuosi on tärkeä sen takia, että nyt vielä pystytään koordinaatioprojektissa
tukemaan projekteja sekä keräämään tietoa ja tuloksia mahdollisimman hyvin levitettäväksi.
Opin ovi -klinikan materiaalit:
https://www.opinovi.fi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=333&Itemid=659&lang=fi

Miten meillä menee?
Päivä aloitettiin Miten meillä menee? -tehtävällä, jossa osallistujat kirjasivat oman Opin ovi –projektinsa
ajankohtaisia teemoja. Aineisto on koottu erilliseen dokumenttiin.
Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin kuulumisia:





Projekti toteuttaa tällä hetkellä hiljaisen tiedon keruumatkoja, eli käy vierailemassa projektien luona
ja osallistuu päätösseminaareihin.
Projektiryhmään tulee henkilömuutoksia: projektiin haetaan uutta projektisuunnittelijaa viestinnän
tehtäviin ja lisäksi Anna-Kaisa Tiihonen on jäämässä äitiyslomalle kesällä.
Opin ovi -sivuja uudistetaan: etusivun ulkoasu-uudistus, Hyvät käytännöt -osio, kommentointiväline.
Auli lupasi tiedottaa Opin oville projektien päättymisaikatauluista. Kaikista päättyvistä projekteista
kerrotaan myös Opin ovi -uutiskirjeessä.

Laituri-projektin kuulumisia kertoi Mervi Sirviö:











Ks. LAITURIn materiaali: ”LAITURI-projektin toiminnot, Sirviö 24.4.2012”
Laituri käynnistää ”ELY-roadshown” eli kierroksen, jossa vieraillaan kaikilla ELY-keskusalueilla.
Tapaamisissa kartoitetaan ELY-alueen elinikäisen ohjauksen kehittämiseen liittyviä resursseja ja
keskustellaan Opin ovi -kehittämistyöstä. Taustatietona kierrokselle ovat mm. Marja Pudaksen
selvitysaineisto ELY-keskuksista ja Teija Feltin / TEM:n taustatiedot.
Sisältöjä: Reppu A sisältää TNO-kehittämisen asiat ja Laiturin tavoitteet, reppu B sisältää osaamisen
kehittämisen, jossa Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia voi tukea (ks. lisätiedot Laiturin
materiaalista). Kehittämisasiantuntijat voivat myös osallistua tapaamisiin, rehtori tai vararehtori on
mukana tapaamisissa.
Uudenmaan ja Etelä-Savon kanssa sovittu tapaamisia ja muut toteutetaan ennen kesää tai heti sen
jälkeen.
Yhteinen ELY-TNO-foorumi järjestetään Salmiassa joulukuussa 2012.
Keskusteltiin ELY-kierroksesta:
Taina Piispa kommentoi, että tilaisuuksiin tarvitaan virallinen kutsu, jotta isot pomot lähtevät
tapaamiseen. Mervi vastasi, että tapaamisista on kerrottu esim. Salmian vetämässä
johtamisohjelmassa, joten sitä kautta asiasta on mennyt tietoa johdolle.
Helena Ylisirniö kommentoi, että jatkossa yhteinen tekeminen verkostossa on selviö, eikä ole enää
mahdollista järjestää toimistokohtaisia asioita. ELY-keskuksissa odotetaan, että OKM ja TEM olisivat
vahvasti mukana tässä toiminnassa. Tulossopimuksissa on annettu tämä kehittämistehtävä ELYille,
ja nyt pitäisi mennä kunnolla konkretiaan siinä, mitä se tarkoittaa.
Uusi ELY-keskusten TNO-vastaava -lista laitetaan Opin ovi –sivuille.





Mervi kertoi OKM:stä hakuun laitetusta kehittämisrahasta, jota on hakenut vain kolme ELYä.
Rahoitus oli tarkoitettu elinikäisen ohjauksen kehittämiseen, henkilöstötyöhön jne.
Etelä-Pirkanmaan pilotissa järjestetään lähiaikoina verkostotapaaminen. Lisätietoja tästä
pilottitoiminnasta saa Antti Laitiselta.
10.5. on Erilaiset oppijat –teemaryhmätapaaminen Tampereella TAKK:ssa.
Monikulttuurisen ohjauksen teemaryhmän tapaaminen palveluohjauksen julkaisun merkeissä on
11.6. Helsingissä. Muuta tietoa teematyöryhmistä: www.opinovi.fi/teemat

Koulutusinfo
STUDIO-projektista tiedotti Anita Eskola-Kronqvist:



Koulutuksia on tänä vuonna 27 kpl, joista parikymmentä on vielä jäljellä. Anita kehotti tutustumaan
tänä vuonna toteutettaviin koulutuksiin ja viemään tietoa niistä eteenpäin omalle alueelle. Tiedot
löytyvät: www.opinovi.fi/studio
Koulutustarpeita voi toimittaa Anitalle tai voi ottaa yhteyttä alueella toimivaan STUDIOn toteuttajaan
(Oulun AOKK, Jyväskylän AOKK, Haaga-Helia, Arcada, HAMK).

ERKKERI-projekteista tiedotti Pirjo Hänninen:




Projekti järjestää vielä kaksi 5 op:n koulutusta syksyllä. Jos on alueella tarvetta ohjausalan
koulutukseen (esim. voimavara- ja ratkaisusuuntautunut tai aikuisten ohjauksen perusteet), niin
toiveita voi esittää. Lisäksi toteutettaneen vielä konsultaatiota.
ERKKERIn lisätiedot: www.opinovi.fi/erkkeri
Pirjo toivotti osallistujat tervetulleeksi 6.6. seminaariin Kotkaan.

Pohjois-Pohjanmaan Opin ovet rullaavat eteenpäin
Mitä on työelämäohjaus? – TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti
projektipäällikkö Teea Oja










Ks. TOKIn materiaali: ”Mitä on työelämäohjaus? TOKI-projekti, Oja, 24.4.2012”
TOKI on ”työelämän ERKKERI –hanke”, joka toimii vielä kaksi vuotta.
Uusi sivusto: www.työelämäohjaus.fi
Työelämäohjaus: työpaikoilla, työelämässä tapahtuva ohjaus (ks. määritelmä Marjatta VanhalakkaRuoho 2005). Työelämäohjaus-käsitteestä on monenlaisia tulkintoja, ks. esim. SYL:n 78 keinoa
työurien pidentämiseen: työelämäohjausta tulisi tarjota henkilökohtaisena ohjauksena
korkeakouluopiskelijoille tai työhallinnon näkökulma, joka on, että työelämäohjaus on kaikkea TEtoimistossa tapahtuvaa asiakaspalvelua ja ohjausta.
TOKI-projektin näkökulmasta työelämäohjaus pitäisi kohdistaa juuri työelämässä tapahtuvaan
ohjaukseen, jotta työpaikoilla tarjottava neuvonta ja ohjaus tulisi huomioiduksi ja saisi riittävän
painoarvon. Teea esitteli myös yrityshaastatteluista koottuja avainhenkilöiden käsityksiä työelämän
ohjauksesta.
Työelämäohjaus-sivulla on myös TOKIn blogin. Teea kutsui siihen kirjoittajaksi myös Opin ovi –
verkostoa.
Auli kannusti tutkimaan TOKIn aineistoja ja tulevia julkaisuja tms., koska niistä voi olla hyötyä monille
projekteille.

OpinTori, projektipäällikkö Kati Korento


Ks. OpinTorin materiaali: ”OpinTori-projekti, Korento 24.4.2012”




Puheenvuorossa esiteltiin mm. OpinTori-palvelupisteen yritysyhteistyötä ja henkilöasiakastilastoja.
OpinTorin kokeilema Yrityskumppanuus-malli sisältää palveluita yrityksille (ks. Korennon
materiaalista diat 16-17). OpinTori verkosto aktivoituu yrityksen tai yritysasiakkaan tarpeen mukaan,
se toimii kumppanina tai ”apulaisena” joka pyydetään paikalle.
 Aluksi ajateltiin, että OpinTorin pitäisi itse olla yhteydessä yrityksiin ja luoda palvelutuotteet, joita
markkinoidaan. Tällaiseen työhön ei kuitenkaan ollut riittäviä resursseja. Nykyisessä mallissa
yritysten yhteydenotot ohjautuvat alueen yrityspalveluiden tarjoajille (TE-toimisto ja BusinessOulu),
josta otetaan tarpeen mukaan yhteyttä OpinToriin koulutusneuvonnan ja –ohjauksen järjestämiseksi.
 Yritysyhteistyön myötä on toteutettu esim. koulutus-infoja yritykselle. OpinTorin järjestämissä
tilaisuuksissa on käynyt yli 300 hlöä.
 Yrityskumppanuus-malli on toiminut hyvin, palaute ollut hyvää ja yhteydenottoja on ollut. OpinTorin
ei tarvitse nyt miettiä markkinointia, mikä säästää resursseja.
 Keskusteltiin verkostoyhteistyöstä, josta Kati kertoi, että aivan alussa on sovittu neuvoteltavat
selkeät pelisäännöt. On pitänyt selventää mm. että OpinTori ei tule tekemään yrityspalvelua, vaan
toimii kumppanina. Kaikilla toimijoilla on oltava turvallinen olo siitä, ettei omaa asiantuntemusta ole
kukaan viemässä. Pyyntö tulee yrityspalvelujen puolelta ja silloin siellä on jo tehty valinta, tarvitaanko
OpinTorin palvelua.
 Todettiin, että tämän tyyppiset palvelut ja yhteistyön mallit ovat tervetulleita myös siksi, että se
nopeuttaa myös TE-toimistojen työtä. Sovittiin myös, että yritysyhteistyön malleja voisi koota Opin
oven Hyvät käytännöt –osioon.
OpinTori-palvelu (ks. diat 2-14)
 toimii neljällä alueella: Oulun seudulla TE-toimiston aulassa, Koillismaalla on palvelupiste
keskustassa kolmena päivänä viikossa, Oulun eteläisessä on kiertävä aikuisohjauspalvelu joka käy
eri paikkakunnilla TE-toimistoissa tai oppilaitoksessa ja Raahen seudulla on TE-toimistossa
henkilökohtaista palvelua sekä sähköposti-, puhelin- ja verkkoneuvontaa.
 Esiteltiin tilastoja asiakasmääristä eri palveluissa, kerrottiin mm. että yhteensä kaikissa palveluissa
on yli 1900 asiakasta. Ensisijainen yhteydenottotapa on käynti palvelupisteessä, puhelinpalvelu on
toisena ja sähköposti kolmantena. Asiakaskäynnit ovat kestäneet pääosin alle 30 minuuttia. Oulun
eteläisellä suhteessa eniten pidempiä ohjauksia eli siellä kiertävä ohjaaja on tavoittanut pidempiä
keskusteluja vaatineita asiakkaita.
 Erilaisia asiakkaita: monipuolinen ikäjakauma ja eri tilanteessa olevia asiakkaita (Oulun seudulla
eniten työnhakijoita, Koillismaalla on yhtä paljon työnhakijoita ja työssä olevia, eli palvelun sijainti
vaikuttaa myös siihen, keitä asiakkaaksi tulee).
 Ohjaustoiminta jatkuu Oulun eteläisen alueella Kiertori-projektin rahoituksella, siinä mallissa osan
maksaa oppilaitos tai -laitokset.

OSUMA – strategiatyö, projektipäällikkö Helena Ylisirniö








Ks. OSUMAn materiaali: ”OSUMA, strategiatyö, Ylisirniö 24.4.2012”
Helena kertoi projektin taustasta mm. että Pohjois-Pohjanmaan projektit käynnistyivät vuonna 2008.
Projektin tuottamaa materiaalia, myös strategiatyön materiaalit, löytyy Opin ovi –sivuilta:
www.opinovi.fi/pohjoispohjanmaa.
Hankkeiden kautta TNO-palvelut ovat tulleet näkyviksi alueella. Kehittämistyötä on voitu tehdä ja
verkostomaista toimintaa on rakennettu. OSUMAn kautta mukaan verkostomaiseen yhteistyöhön ja
palvelumalliin tulivat mukaan TE-toimiston palvelut. Projektissa tehtiin toimintaympäristön
nykytilaselvitykset laajasti 2010-11. Asiakkuuksia on seurattu OpinTori-projektin myötä.
Strategiatyöstä: Projektin tehtävänä on strategian kokoaminen ja kirjoittaminen, strategiatehtävän
OSUMA-projektille antoi alueen ELY-keskus. Strategiatyön käynnistykseen on saatu tukea
Aikuisohjauksen koordinaatioprojektilta. Työtä tekee ELYn nimittämä strategian koordinaatioryhmä,
jossa on monipuolinen edustus eri koulutustasoilta, alueellinen edustus, työmarkkinajärjestön
edustus ym. Alueellisen strategian rakentamisen pohjana ovat OKM:n elinikäisen ohjauksen
kehittämisen strategiset tavoitteet.
Pohjois-Pohjanmaan strategiatyössä aiotaan huomioida nuorten yhteiskuntatakuu sekä uutena
asiana etsivä nuorisotyö.

Menestyjäksi Lapissa, projektipäällikkö Milja Tuomaala







ks. Menestyjäksi Lapissa –materiaali: ”Menestyjäksi Lapissa –projekti, Tuomaala 24.4.2012”
1.2.2012 käynnistynyt projekti Lapin alueella
Projekti rakentaa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen palvelumallia Lapin alueellisen TNO-strategian
pohjalta. Toimintamalli perustuu verkostoyhteistyöhön, ja sen tavoitteena on lisäksi kehittää
ohjausosaamista verkostossa.
Projektissa kootaan maakunnallinen TNO-palveluiden koordinaatio- ja kehittämisryhmä, joka
kehittää ja kokeilee mm. hakevaa palvelumallia. Projektin ja koordinaatio- ja kehittämisryhmän
rinnalla toimii myös Lapin aikuiskoulutusta kehittävä ryhmä.
Projektissa kehitetään verkkopohjainen ympäristö tiedon ja osaamisen jakamiseen ja kehittämistyön
välineeksi.
Ajatuksena on järjestää verkostolle web-kokouksia, joissa on myös asiantuntijapuheenvuoro.

Ohjaus yrityksissä ja työpaikoilla – puheenvuoroja työnantajan,
työntekijän ja työelämän koulutusneuvojan näkökulmasta
Esimiehen vuosikello, henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt














Ks. Weissenfeltin materiaali: ”Esimiehen vuosikello, Weissenfelt 24.4.2012”
Toiminut henkilöstöpäällikkönä ja nykyisin myös työsuojeluun liittyvät tehtävät.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöstrategian jalkauttaminen:
- henkilöstöjohtamisen prosessit kuvataan ja aikataulutetaan: tavoitteet, tehtävät, toimenpiteet: esim.
työhyvinvoinnin lisäämiseksi (urasuunnittelu, osaamiskartoitus, kehityskeskustelu) ks. materiaalista
s. 3.
Henkilöstöpolitiikka (Raahen seudun hyvinvointikuntayht.) tukee ja ohjaa toimintatapaa, on osa
johtamista ja alaisen toimintaa, kannustaa hyviin suorituksiin jne.
- esimiehen ja alaisen yhteistyössä on valmentava ote, tavoitteena ratkaisukeskeinen toiminnan
kehittäminen
Esimies edustaa työnantajaa - suorat velvoitteet työsopimuslaista ja työturvallisuuslaista, ks. myös
Esimiehen tehtävät s. 4.
Esimiehen rooli alaisten osaamisen kehittämisessä: motivaatio, uusien alueiden ja asioiden opettelu,
opittujen taitojen hyödyntäminen, työtapojen ja menetelmien kehittäminen.
Esimiehen vuosikellon taustalla on mm. johtamisperiaatteet (esim. eettisyys)
Kokonaisuuden hahmottaminen –kuvassa punaisella tekstillä merkitty kirjalliset dokumentit
(tehtävänkuva)
Tehtävän vaativuuden arviointiin on rakennettu järjestelmä.
Vuosikello-materiaali sisältää mm. tehtävänkuvausten malleja sekä lomakkeita ja pohjia osaamisen
kehittämisen prosessin eri kohtiin. Tarkoituksena on, että esimiehet alkaisivat rakentaa esimiestyötä
näiden työkalujen varaan, eikä tätä työtä koettaisi ylimääräisenä taakkana.
Hyvinvointikuntayhtymässä tavoitteena on, että jokainen on tässä esityksessä kuvatun ohjaavan
johtamisen piirissä.

Työelämän koulutusneuvoja, työsuojeluvaltuutettu Asko Alasalmi





Ks. Alasalmen materiaali: ”Koulutusneuvoja työelämässä, Alasalmi 24.4.2012”
Työskentelee Pyhännän rakennustuotteella.
Asko kertoi työelämän koulutusneuvojan koulutuksesta. OpinVerkko - Työelämän koulutusneuvojat –
projektin järjestämässä valmennuksessa oli osallistujia eri aloilta, yhdistävänä tekijänä yleensä
vahva ay-tausta. Valmennusten osallistujat tulivat liiton kautta.
Käytännön tietoa koulutusasioista olisi halunnut saada enemmän kuin, minkä valmennus antoi.
Verkostosta Askolla oli tietoa jo valmiiksi.











Haasteita valmennuksen jälkeen:
- koulutusneuvojien roolia pitäisi tehdä tunnetummaksi liitoille
- koulutusneuvojille näkyvämpi rooli työpaikalla
- rooli oman työpaikan ulkopuolella?
- ryhmän kanssa yhteistyö koulutuksen jälkeen?
Asko vei käymästään valmennuksesta tietoa oman työpaikan pääluottamusmiehelle ja
henkilöstöpäällikölle, asiasta sai kerrottua ”väkisin” muun asian ohessa.
Työpaikalla alkoi viime keväänä yt-neuvottelut, uhkana oli mm. osastojen sulkeminen, ja tilanteeseen
ryhdyttiin miettimään ratkaisukeinoja. Työelämän koulutusneuvojana Asko ehdotti mm.
opintovapaata (työntekijälle myönnetään opintovapaa, työpaikka säilyisi), omaehtoista opiskelua
opiskelu (ajatuksena myös se, jos irtisanominen uhkaa joskus myöhemmin), kurssituksia,
toimenkuvien muuttamista. Tässä vaiheessa koulutusneuvojan tehtävä tuli paremmin tutuksi myös
johtoportaalle. YT-tilanteessa oli mukana myös alueen TE-toimisto (infotilaisuus). Tilanne ratkesi
lopulta niin, että muutamia työntekijöitä lähti opiskelemaan esim. hoitoalalle, mutta irtisanomisia ei
jouduttukaan tekemään. Ja nyt - kiireisen tuotannon aikana ei koulutusasioita enää ehditäkään
ajatella…
Asko on itse lähdössä suorittamaan kiinteistönhoidon ammattitutkintoa. Lisäksi hän kertoi, että
ammattiosaston ammattiosaston nuorisoreissuilla on jaettu tietoa ja opastettu muitakin
koulutusneuvoja-aiheesta.
Mietittävää: yhteistyön parantaminen työnantajan kanssa - voisi olla joustavampaa, virallinen asema
voisi auttaa (kuten työsuojeluvaltuutettu) koulutusneuvojan tehtävän hoitamista, toiminnan jatkuvuus
Keskusteltiin yhteisesti mm. siitä, että koulutusta pitäisi markkinoida työnantajille, ja että alueen
koulutusneuvojia on hyvä ottaa mukaan Opin ovi -verkostoihin. Auli lupasi pyytää Heikki Kauppiselta
koulutusneuvojien yhteystietoja välitettäväksi tarvittaessa Opin ovi-projekteille.
Keskusteltiin tuen tarpeesta työpaikoilla. Mm. TOKI-projektissa on todettu, että esimiesten mukaan
näissä asioissa työntekijöiden toisilleen tarjoama vertaistuki voi usein olla toimivampaa kuin
esimiehen ohjaus.

Työntekijän näkökulma muutostilanteeseen, palveluasiantuntija Anu Kainulainen









Anu Kainulainen oli klinikalla kertomassa yhdestä työelämän muutostilanteesta - työn uudelleen
sijoittamisesta.
Hän on toiminut 10 vuotta keittiöalalla (Oulun kaupunki), josta terveydellisistä syistä tuli tarpeelliseksi
vaihtaa kevyempään tehtävään.
Prosessissa oli kiinteästi mukana Oulun kaupungin henkilöstösihteeri (uudelleensijoittaja, tällaiset on
suuremmissa kaupungeissa). Aluksi selvitettiin, mitä osaamista ja kykyjä työntekijällä oli.
Vaihtoehdoksi vanhalle työlle harkittiin myös uutta koulutusta.
Oulun kaupungin kautta yhteydenotto KEVAan, jossa asian käsittelyyn tarvittiin myös lääkärin
lausunto tilanteesta. Keskustelussa olivat mukana lääkäri, työnantaja, henkilöstöpäällikkö ja
työntekijä, pohdittiin vaihtoehtoja, joita kaupungilla on tarjota uudeksi tehtäväksi.
Oulun kaupungin liikuntapalveluihin haastatteluun ja sen jälkeen 3 kk työkokeilu, jonka aikana myös
KEVA:lle toimitettiin lausuntoja palavereista sekä kuvaus liikelaitoksesta toiseen siirtymisestä. KEVA
kustansi myös kielikurssin uutta työtä varten.
Mistä ohjausta tässä tilanteessa? Tässä tapauksessa työnantajalta ei saanut ohjausta, vaan asia
lähti etenemään lääkärikäynnin kautta. Sen jälkeen yhteistyöhön tuli mukaan kaupungin
henkilöstösihteeri.
Yhteisessä keskustelussa todettiin, että yhteistyö sosiaali- ja terveyspuolen kanssa on tärkeää,
koska tässäkin tapauksessa lääkäri oli ensimmäinen, joka kohtasi asiakkaan.
Lisätietoa aiheesta: KEVAn Kaari-palvelut tukevat työhyvinvointia ja työssä jatkamista julkisella
sektorilla: http://www.keva.fi/fi/tyossa_jatkaminen/Sivut/Default.aspx

Tuotekorttien jatkokehittäminen
Opin ovi -tuotekorteista käytiin keskustelua ja koottiin kommentteja pienryhmissä. Kommentit kirjattiin
täydentämään aiemmin saatuja palautteita. Tuotekorttikohtaisia palautteita toimitetaan tälläkin kerralla
tuotekorttien laatijoille. Korjattavia ja kehitettäviä asioita tuotekortissa:











Jo aiemmin on päätetty, että palvelun/tuotteen nimi tulee tuotekortin yläosaan isolla otsikkotekstillä.
Nimi-kohta poistuu.
Korttiin toivottiin luontipäivämäärä (tai voimassaolopäivämäärä) sekä maininta siitä, jos tuote/palvelu
liittyy johonkin strategiaan.
Keskusteltiin, kuinka kortissa nousee esille ”Miten”-tieto, joka on kuvausta tai ohje siitä, kuinka esim.
tapahtuma toteutetaan tai kuinka tuote on syntynyt. Tätä asiaa voisi avata paremmin tuotekortin
ohjeeseen ja ”Miten”-tieto voisi sisältyä Mitä-riville. Päätettiin muuttaa ko. kohta muotoon ”Mitä &
miten” ja täydentää ohjetekstiä.
Yhteystiedot-kohtaan vaadittavat tiedot tuntuivat haastavalta. Tähän kirjataan se, keneltä tai mistä
tuotteesta/palvelusta saa lisätietoja.
Tuoteryhmä-kohta: keskusteltiin eri tasoisista tuotteista (esim. ”konsepti”, ”päätuote”, ”alueelliset
tuotteet”, nousi esille ajatus kaikille yhteisistä tai valinnaisista palvelutuotteista). Tämä todettiin
hieman monimutkaiseksi. Päätettiin kuitenkin kirjoittaa tuotekorttien sivulle Opinovi.fi:ssä kuvausta
tuoteryhmien ”yläkategoriasta” – kuvausta, minkä tyyppisiä tuotteita eri ryhmiin sisältyy tms.
Ehdotettiin myös avainsanoja, jotka auttavat lukijaa tulkitsemaan paremmin, mihin alueisiin tai
yhteyksiin käytäntö kohdentuu.
Miksi-kohta: Tavoite-maininta, lisätäänkö ohjeeseen?
Päätettiin, että tuotekortin täyttämisohje on jatkossakin tuotekorttilomakkeessa sisällä, eikä erillistä
täyttöohjetta tehdä.

Tuotekorttien kategoriat, ryhmäkeskusteluista nousi esim. seuraavat ehdotukset:
-

Strategiat/toimintamallit, Strategia (prosessit), Strategia / toimintasuunnitelma
Ohjauspalvelumallit
Henkilöasiakkaille suunnatut tapahtumat, Info- ja neuvontatilaisuudet
Koulutukset, Koulutus ja konsultaatio ohjaustyötä tekeville
Verkostoyhteistyö
Menetelmä/välineet, Ohjauksen työkalut ohjaajille
Ohjauksen työkalut ohjaajille
TNO-toimijoiden verkostoituminen, Verkostoyhteistyö
Tiedottaminen ja julkaisut

Keskustelussa myös:
- Erilaiset työkaluryhmät, esim. henkilökohtaistamis- Konsepti – Toteuttamismalli - Yhteistyömalli (”ylemmän tason tuotekategoria”)
- Pitäisikö irrottaa työelämän yhteistyöhön liittyvät mallit?

Lopuksi keskusteltiin


Sovittiin, että yritetään järjestää syksyllä vielä kaksi Opin ovi –klinikkaa. Asiasta tiedotetaan Opin ovi
–sivuilla, esim. www.opinovi.fi/koordinaatioprojekti > Tapahtumat.
Lisäksi koordinaatioprojekti tekee kyselyä Opin ovi –projektien tuen tarpeesta projektitoiminnan
loppuvaiheessa.

